
3. března – 20.00

10. března – 20.00

17. března – 20.00

24. března – 20.00

31. března – 20.00

29. března – 16.00

Komedie / Drama / Romantický
Francie, 2019, 115 min
ČSFD: 81 %

Dokumentární
Švédsko / Dánsko / Norsko, 2018, 91 min
ČSFD: 75 % 

Drama / Thriller
Česko / Nizozemsko / Lotyšsko, 2019, 96 min
ČSFD: 62 %

Drama / Životopisný / Sportovní / Akční
USA / Francie, 2019, 152 min
ČSFD: 91 %

Dokumentární, Česko 

Animovaný
Německo / Lucembursko / Belgie / Česko, 2019, 87 min
ČSFD: 78 %

 TENKRÁT PODRUHÉ 

 REKONSTRUKCE UTØYI 

 TICHÉ DOTEKY 

 NIKDY NEVÍŠ 

 LE MANS ‘66 

 FANY A PES 

Victor od svého syna dostane dárkový poukaz agentury Time 
Travelers. Ta s pomocí � lmových kulis a herců dokáže zinsceno-
vat jakoukoli epochu a zprostředkovat svým klientům setkání 
se slavnými osobnostmi dějin dle jejich přání. Zatímco jiní 
zákazníci se chtějí podívat na dvůr Ludvíka XVI. či povečeřet 
s Hitlerem, Victor touží vrátit se do nespoutaných sedmdesátých 
let a ještě jednou prožít první rande se svou ženou – dobu, 
kdy v něm dokázala vidět víc než jen nudného páprdu v pru-
hovaném pyžamu. 

Několik přeživších se pomocí intimního scénického experimentu 
pokusilo zprostředkovat zážitek útoku na norský letní tábor v roce 
2011. Zprvu anonymní a neutrální prostor nabírá silou vzpomínek 
konkrétních tvarů. Útočníkova přítomnost jako by se začínala 
zhmotňovat a mladí herci následující pokyny přímých svědků 
začínají hrůzu a ohrožení cítit na vlastní kůži. Experiment umož-
ňuje přinést katarzi přeživším, kteří se stávají režiséry vlastních 
nočních můr, a ostatním dává šanci na okamžik pochopit, čím 
si oběti útoku prošly a dodnes procházejí.

Mia začíná pracovat v zahraničí jako au-pair pro rodinu z vyšší 
vrstvy. Musí se starat nejen o honosný dům ve vilové čtvrti, ale 
především o desetiletého Sebastiana. Postupně se ukazuje, že 
nová rodina vyznává řadu striktních pravidel včetně radikálního 
přístupu k výchově chlapce. Porušení nastoleného pořádku 
znamená potupnou cestu zpět domů. Mia nechce zklamat 
jejich důvěru, přijít o nově navázaný vztah se Sebastianem, 
ani se předčasně vracet. Skrze systematickou manipulaci však 
začne popírat své dřívější hodnoty. 

Carroll Shelby začíná novou kariéru jako velmi vynalézavý kon-
struktér. Spolupracuje s týmem, do nějž patří i vynikající zkušební 
jezdec a britský šampión Ken Miles. A právě tento tým automobilo-
vých šílenců si najme Henry Ford II, aby navrhli a postavili dokonalé 
závodní auto. Proti nim stojí neporazitelné Ferrari, fyzikální zákony 
i jejich vlastní osobní démoni. Navzdory překážkám a omezením, 
které jim do cesty hází i samotný Ford, musí vyvinout revoluční vo-
zidlo, které převálcuje každého konkurenta. Jejich úsilí si ale vybírá 
nemalou daň – těmto odvážným mužům to ale za vítězství stojí.

Ondřej Šálek ve svém � lmu Dobré zprávy sleduje důchodce 
Petra Černého, jenž provozuje jednu z nejvlivnějších amatérských 
televizí, která dvakrát týdně vysílá „konspirační“ zprávy. 
Barbora Chalupová naslouchá ve svém snímku Na okraji „plocho-
zemcům“, tedy lidem, kteří jsou přesvědčení, že Země není 
kulatá, ale plochá. 
Home Sleep Home Adama Kolomana Rybanského svádí na ces-
tě vlakem mezi Prahou a Budapeští dohromady dva naprosto 
odlišné charaktery, které sblíží láhev slivovice.

Lipsko 1989. Dvanáctiletá dívka Fany se s láskou stará o Sputni-
ka, psa její nejlepší kamarádky Sophie, která odjela s maminkou 
na letní prázdniny do Maďarska. Na začátku školního roku se 
však Sophie do třídy nevrátila… jako mnoho jiných uprchla 
s maminkou na Západ. Fany se odvážně vydává kamarádku 
hledat, chce jí vrátit psa Sputnika. Stane se tak  svědkem po-
hnutých událostí, které změní budoucnost celé země. Příběh 
Fany líčí, ve shodě se skutečností, se smyslem pro detail a citem 
pro tehdejší atmosféru, průběh pokojné revoluce na podzim 
roku 1989 z pohledu dítěte. 

Vstupné 70 Kč

Vstup zdarma!

Vstupné 70 Kč

Vstupné 70 Kč

Vstup zdarma!

Vstupné 50 Kč

BŘEZEN

CELOVEČERNÍ PÁSMO TŘÍ FILMŮ 
MLADÝCH REŽISÉRŮ FAMU

K I N O V Á N Í
pravidelné filmové projekce 
hraných i dokumentárních filmů

ve spolupráci s Aero� lms, Člověk v tísni 
a Kinedok

Více informací o plánovaných akcích se dozvíte na www.hoffmanuv-dvur.cz. Změna programu vyhrazena.

NEDĚLNÍ PROMÍTÁNÍ PRO DĚTI


